ZERBITZUEN KARTA
2015

INGURUMEN
KUDEAKETA ETA
SENTSIBILIZAZIOA
9 KONPROMISO

Herritarrek eskubide dituzten zerbitzuen
eta kalitate konpromisoaren berri
ematen dute zerbitzuen kartek, eta,
hartara, herritar horiek laguntzea eta
parte hartzea bultzatzen dute.
Iruñerriko Mankomunitatea 50
udale-rrik osatzen duten tokiko
erakundea da, eta ondoko zerbitzuak
kudeatzen ditu: uraren ziklo integrala,
hiri hondakinak, eskualdeko hiri
garraioa, taxia eta eskualdeko ibai
parkea. Zerbitzu horiek 360.000
biztanleri ematen zaizkie, eta
helburua, betiere, horien premiak eta
itxaropenak ahalik eta gehiena
betetzea da.

%100 BIRZIKLATUTAKO PAPEREAN INPRIMATUA

• Klima aldaketaren aurkako borroka.
• Ingurumen kudeaketa Iruñerriko Mankomunitatean.
• Hondakinak murriztea eta in situ edo tokian beran
kudeatzea bultzatzea.
• Ingurumen heziketa eta sentsibilizazioa.

LEGEZKO ARAUDIA
• 4/2005 Foru Legea, martxoaren 22koa, Ingurumena
Babesteko Esku Hartzeari buruzkoa.
• 93/2006 Dekretua, abenduaren 28koa, 4/2005 Foru
Legea garatzeko Erregelamendua onesten duena.
• 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren
Prebentzio eta Kontrol Integratuei buruzkoa.
• 509/2007 Errege Dekretua, apirilaren 20koa,
16/2002 Legea garatzeko Erregelamendua onesten
duena.
• Isurketen, hondakinen, zaraten, atmosferarako
igorpenen eta abarren arloetako berariazko araudiak.

9 KONRPOMISO

EMANDAKO ZERBITZUAK

KONPROMISO

1

KLIMA ALDAKETAREN AURKAKO
BORROKA
MCP/SCPSA sozietatearen jardueraren ondoriozko
Karbono Aztarna ezagutaraztea bultzatzea, erakunde
akreditatu batek horren ziurtagiria egitea eta Karbono
Aztarnaren erregistroan horren izena ematea.

KONPROMISO

KONPROMISO

Emandako zerbitzu unitate bakoitzeko erakundeak
duen Karbono Aztarna ezagutu eta jendartean
zabaltzea.

2
3

Energia berriztagarriaren aprobetxamendua
maximizatzea, bai Urtasun, Egillor eta Eugiko
zentral hidroelektrikoetatik lortzen dena, bai
eta hondakinetatik sortzen den biogasetik
lortzen dena (Arazuriko araztegiko eta Gongorako
lohiak).

INGURUMEN KUDEAKETA
IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAN
Ingurunearen kutsadura zaintzea eta kontrolatzea
erakundearen jarduketekin lotutako esparruaren
barnean.
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4
5

Gure obrek eta instalazioek ingurumenari eragiten
dizkioten kalteak minimizatzea.

HONDAKINAK MURRIZTEA ETA IN SITU
EDO TOKIAN BERTAN KUDEATZEA
BULTZATZEA
Etxeko eta auzoko konpostajea sustatzea, etxebizitzetako hondakin organikoak aprobetxatzeko.
Berrerabil daitezkeen edalontziak eta pitxerrak
lagatzea.

KONPROMISO

Elikagaien bankuari atxikitako supermerkatuetatik
jan-edanak biltzea egunero.

6

INGURUMEN HEZIKETA ETA
SENTSIBILIZAZIOA
Ekoizpen instalazioak irekita edukitzea
herritarrentzat, egokituta dauden jardueren eta
baliabideen zerbitzu batekin.
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8
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Ingurumen heziketarako programa bat eskaintzea,
uraren, hondakinen, garraioaren eta ibai parkearen
gaietan, Iruñerriko ikastetxeei, taldeei eta
partikularrei.

Ingurumen informaziorako eta heziketarako
zentroen sarea irekita edukitzea (Atarrabiako
Pilategia, San Andres Errota eta Mendillorriko Uren
Etxea), eta Iruñerriko Mankomunitatearen jarduerak
edo beste batzuekin elkarlanean egindakoak
sustatzea zentro horietan eta naturguneetan (ibai
parkean eta Mendillorriko pasealekuan).

ERREKLAMAZIOAK, IRADOKIZUNAK
ETA KEXAK KUDEATZEA
Karta honen edukiarekin lotutako erreklamazioei,
iradokizunei eta kexei 15 eguneko epean arreta
ematea, erantzutea eta horiek konpontzea.

Herritarren Arretarako Zerbitzua
Navas de Tolosa kalea, 29, behealdea
NEGUKO ORDUTEGIA
astelehenetik ostiralera, 08:30etik 18:00etara.
UZTAIL ETA ABUZTUKO ORDUTEGIA
astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:00etara.

948 423 242

@
sac@mcp.es

www
www.mcp.es
Izapide bati buruzko edozein zalantza argitzeko,
komenigarria da aurretik webgunea kontsultatzea edo
telefonoz deitzea, hartara, kudeaketa arintzeko eta
beharrezkoak ez diren joan-etorriak ez egiteko.

